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XII. Apáczai Nyári Akadémia - Újvidék 
 

 

A vajdasági magyar pedagógusok körében jól ismert és igen népszerű az Apáczai 

Nyári Akadémia (ANyA) elnevezésű háromrészes pedagógus továbbképzés, a Vajdasági 

Magyar Pedagógusok Egyesületének egyik legjelentősebb hagyományos szakmai 

rendezvénye. Az anya az egyik legszebb szavunk, mely a szeretetre, a ragaszkodásra, a 

gondoskodásra, a nevelésre asszociál, és mindezek bizonyos értelemben erre a rendezvényre 

is jellemzők. Hagyományosan ezúttal is az újvidéki Apáczai Diákotthon (Ćirpanov utca 54.) 

ad otthont 2012. július 9-20 terminusban a tizenkettedik nyári akadémiának. Ezúttal az első 

héten az Osztályfőnökök továbbképzése, a második héten pedig a Történelem és magyarság, 

illetve ezzel egy időben A természet egysége címmel rendezik meg a találkozót és tanári 

ankétot a pedagógusok számára. Ki kell hangsúlyozni, hogy ilyen jellegű és tartalmú szakmai 

továbbképzési programok anyanyelvünkön a Vajdaságban  nincsenek, ezért mindenképpen 

hiánypótlók. 

 

Hagyományszerűen nemzetközi jellegű továbbképzésekről van szó, mert a hazai 

szakemberek mellett rendszeresen szerepelnek itt külföldi előadók is. A hallgatóság, vagyis az 

idelátogató pedagógusok körében is gyakran vannak külföldi vendégek. A szervezők a tanári 

szakokon végzős egyetemi hallgatókat is szívesen látják. Az elsősorban anyaországi 

minisztériumi támogatásnak köszönhetően a tanári továbbképzés részvevői igény szerint 

díjmentesen kapnak szállást az Apáczai Diákotthonban, és az étkezés is térítés nélkül van 

biztosítva a számukra.  

 

A nyári akadémia keretében a 2012. évi Osztályfőnökök továbbképzése elnevezésű 

ankétra július 9-13. terminusban kerül sor. Elsősorban az általános iskolai és középiskolai 

osztályfőnökök, osztálytanítók jelentkezését várják, hogy szakmai ismereteiket felfrissítsék és 

gyarapítsák.  

 

A szervezők elvárása az, hogy a hazai új oktatási reform szellemében olyan 

pedagógiai, pszichológiai, módszertani témák szerepeljenek, melyek időszerűek, szakmai 

szempontból jól hasznosíthatók az oktatói és nevelői munkában. A szakmai program előadói 

ezúttal is közismert hazai és magyarországi pedagógusok, szakemberek. A program szerint öt 

napon át szakmai jellegű előadások hangzanak el, műhelymunkák és gyakorlatok lesznek, és 

ezeket rendre megbeszélés, illetve vita követett. Az előadók korszerű didaktikai és 

multimediális eszközöket alkalmaznak az előadások során, lesznek műhelymunkák, 

számítógépes animációk is.  Az oktatási jellegű témák mellett kapcsolatokat építő programok, 

kulturális és szórakoztató tartalmak is tervbe vannak véve.  

 

A résztvevők szakkönyveket, nyomtatványokat és elektronikus formában szakmai 

jellegű anyagokat vihetnek magukkal. Mindenki kap látogatási tanúsítványt. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

XII. Apáczai Nyári Akadémia 
 

Osztályfőnökök továbbképzése 

2012. július 9-13. Apáczai Diákotthon, Újvidék, Ćirpanov utca 54. 

Főszervező: Muhi Horváth Gabriella 

 

Vasárnap - 2012. júl. 8.   
18.00  órától:  Regisztráció. A szálláshelyek elfoglalása. 

19.00  Vacsora.  

Utána: Belvárosi körséta 

 

Hétfő - 2012. július 9. 
9.00 óra  Megnyitó 

9.15 - 11 óra Uzsalyné Dr. Pécsi Rita, neveléskutató, Pécs:  

Az érzelmi intelligencia - miért nem tesszük, amit tudunk? 

11.00  Szünet 

11.30 -13 óra   Uzsalyné Dr. Pécsi Rita: A fejlesztés lehetőségei 

13 óra  Ebédszünet 

14.00 -15.30 óra Uzsalyné Dr. Pécsi Rita: Kisiskolások életfeladatai - értékelés,  

önértékelés 

15.30  Szünet 

16.00 - 17.30 óra Uzsalyné Dr. Pécsi Rita: A bűvös motiváció - Hogyan működik, 

miért nem? 

Utána: Könyvbemutató 

Sikerek és buktatók a pedagógiai gyakorlatban  

(Tanári kézikönyv pedagógusok számára).  

Beretka Ferenc tanár, szakíró, iskolaigazgató munkája. 

A kiadvány a Vajdasági Magyar Tankönyv Tanács 

szervezésében jelent meg. 

 

Kedd - 2012. július 10. 
9.00 óra  A napi programterv ismertetése 

TEHETSÉGNAP 

Dr. Duró Zsuzsa PhD, tehetségfejlesztési szakértő, Budapest:  

Tehetségfejlesztés a nevelési-oktatási intézményekben 

9.15 - 11.00 óra Dr. Duró Zsuzsa PhD: A tehetségfejlesztés pszichológiája 

11.00  Szünet 

11.30 –13.00 óra Dr. Duró Zsuzsa PhD: A tehetséges gyermekek felismerése,  

tehetségdiagnosztika  

13.00 óra  Ebédszünet 

14.00 - 15.30 óra Dr. Duró Zsuzsa PhD: A tehetséges gyermekek fejlesztésének 

lehetőségei, módszerei 

15.30  Szünet 

16.00 - 17.30 óra Dr. Duró Zsuzsa PhD: Tehetségfejlesztési stratégiák 

A pedagógus és a család szerepe a fejlesztésben 

Utána: Könyvbemutató 

Gondolkodva érezni – érezve gondolkodni  

(Tanári kézikönyv pedagógusok számára).  



Dr. med. Sági Zoltán, neuropszichiáter, pszichoterapeuta, 

csoportanalitikus munkája. 

A kiadvány a Vajdasági Magyar Tankönyv Tanács 

szervezésében jelent meg. 

Szerda - 2012. július 11. 

9.00 óra  A napi programterv ismertetése 

   Szülő és gyermek 

9.15 - 11 óra   Bori Mária, iskolapszichológus, Újvidék: Szülőtípusok 

11.00  óra Szünet 

11.30 -13 óra   Bori Mária: Szülő-gyermek-iskola 

13 óra  Ebédszünet 

16 - 17.30 Apró Bakai Magdolna, pszichológus és családterapeuta, az adai 

Szociális Gondozói Központ igazgatója:  

Építő, leépítő kritika (a pedagógus-pedagógus, az iskolavezető-

pedagógus, a pedagógus-gyermek vonatkozásában…) 

17.30  Szünet 

17.45 - 19.15   Apró Bakai Magdolna: Asszertivitás, asszertív magatartás 

 

Csütörtök - 2012. július 12. 

9.00 óra  A napi programterv ismertetése 

9.15 - 13 óra   Kirándulás. Közösségépítő és kulturális jellegű programok 

13 óra  Ebédszünet 

16 - 17.30 Dr. med. Sági Zoltán, neuropszichiáter, pszichoterapeuta, 

csoportanalitikus, Szabadka:  

Érzelmi zsarolás – manipulálás az érzelmeinkkel  

17.30  Szünet 

17.45 - 19.15   Dr. Sági Zoltán:  

Túláradó szeretet és felnőtté válás – az érzelmi incesztus  

Csoportanalitikus ülés („Verbalizáljuk érzelmeinket”) 

 

Péntek - 2012. július 13. 

9.00 óra  A napi programterv ismertetése 

9.15-11 óra Dr. Pásztor Kicsi Mária, Újvidéki Egyetem, BTK., Magyar 

Nyelv és Irodalom Tanszék:  

A magyar nyelv változatai az otthon és az iskola között 

11.00  Szünet 

11.30-13 óra Samu Erika, tanítónő, Becse: Az inklúzió gyakorlati 

vonatkozásai és egyéb oktatási témák - Tapasztalatcsere 

13 óra   Ebédszünet 

 

Utána: A tanári továbbképzés értékelése. A látogatási tanúsítványok kiosztása. 

A program zárása. 


